JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 25 de gener de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER LLEIDA-CUP, PER A
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL I
ELS SERVEIS FUNERARIS
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. L'Ajuntament de Lleida realitzarà un estudi d'avaluació de les necessitats
funeràries de les diverses confessions religioses de Lleida a través de l'Assemblea
Municipal de les Religions, per tal de preveure les demandes futures i iniciar la creació
d'espais específics per aquestes comunitats al cementiri municipal, d’acord a la
legislació de policia sanitària mortuòria i acordar les modificacions necessàries amb els
serveis funeraris si escau.
[...]
5è. L'Ajuntament de Lleida donarà trasllat d'aquest acords a l'Assemblea Municipal de
les Religions, a la Federació islàmica de Catalunya i a la Direcció General d'Afers
Religiosos de la Generalitat de Catalunya.”
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Amb 5 vots a favor dels grups municipals d’ERC-Avancem i Crida per Lleida-CUP, 17
vots en contra dels grups municipals del PSC, C’s, PP, Comú de Lleida i la regidora no
adscrita i 5 abstencions del Grup Municipal de CiU, s’acorda rebutjar el punt següent:
“2n. L'Ajuntament de Lleida planificarà la creació de parcel·les funeràries destinades a
la comunitat musulmana al cementiri municipal. Per a tal fi es posarà en contacte amb
els representants de la confessió islàmica per tal de convenir solucions a les
necessitats específiques de l'espai, atendre la legislació catalana en matèria sanitària i
establir-ne les responsabilitats de gestió.”
Amb 7 vots a favor dels grups municipals d’ERC-Avancem, Crida per Lleida-CUP i
Comú de Lleida, 15 vots en contra dels grups municipals del PSC, C’s, PP i la regidora
no adscrita i 5 abstencions del Grup Municipal de CiU, s’acorda rebutjar el punts
següent:
“3r. L'Ajuntament de Lleida requerirà a l'empresa de serveis funeraris, La Leridana S.L.
que ofereixi els espais necessaris i els adeqüi per a la realització dels diferents rituals i
necessitats dels familiars de les diverses confessions religioses. L'empresa es farà
càrrec del cost d'aquestes modificacions.”
Amb 12 vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-Avancem, Crida per LleidaCUP i Comú de Lleida i 15 vots en contra dels grups municipals del PSC, C’s, PP i la
regidora no adscrita, s’acorda rebutjar el punt següent:
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“4t. L'Ajuntament de Lleida es compromet a què qualsevol futura modificació,
renovació o creació dels serveis funeraris públics o privatitzats, s’incorporarà la
clàusula d'obligat compliment d'atendre amb tots els serveis culturalment adaptats a
les diferents confessions de Lleida.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
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